Invitasjon til uoffisielt
Fylkesmesterskap i
Oppland.

Søndre Land Skytterlag og Opland skyttersamlag har gleden av å invitere til
uoffisielt Fylkesmesterskap 15 m fredag 24. og lørdag 25. januar 2014.
Foreløpig åpnes bare påmelding lørdag, men blir pågangen stor kan det bli lag
fredag. Stevnet avholdes i Sportshytta i Hov.
Program:
Det vil bli skutt standard DFS 25 skudd program for 15m, jfr. Skytterboka.
Innskudd:
Senior og veteraner kr. 170,‐ (A/P 70/100)
Rek./Jun. kr. 120,‐ (A/P 45/ 75)
ASP kr. 50,‐ (A/P 0/ 50)
Lagskyting kr. 100,‐ for forhåndspåmeldt 3‐mannslag, maks 2 pr. skytterlag. Det
konkurreres i
Veteran
V55, minimum 1, V65 og V73
Senior
Klasse 3, 4 og 5
Ungdom
Klasse R,ER og minimum 1 Junior.
Samlagsskyting, kr. 1000 pr skyttersamlag som dekker inntil 2 lag i hver av
klassene
Veteran
V55, minimum 1, V65 og V73
Senior
Klasse 3, 4 og 5
Ungdom
Klasse R,ER og minimum 1 Junior.
Lagskytings og samlagsskytingsresultatene inngår i 25 skudden og rangeres
etter DFS standard rangering med innertier.

Premiering:
Premiering blir iht. Opland Skyttersamlags vedtak om standardpremier på
samlagsstevner. I tillegg blir det
•
1 gylt og to sølv i klasse 3‐5
•
1 sølv i hver av klassene V55,V65;V73. For klasse 1 og 2 samt Åpen klasse
blir det sølv medalje ved mer enn 3 deltagere i klassen.
•
1 gylt og 1 sølv i R/ER/J
Det brukes plett medaljer.
Det blir gylt plaketter til vinnerne i lag og samlagsskytingene.

Påmelding:
Påmelding på «Mitt DFS» fra 4. januar 2014. Det åpnes for at arrangører og
lokale skyttere kan
skyte fredag 24. januar.
Baneinformasjon:
Skytebanen har 12 elektroniske skiver fra Megalink.
Veibeskrivelse:
Sving av fra RV247 mot Lausgarda ved jernbanelinja ved Hov. Derfra er det ca.
700m til idrettsplassen. Skytebanen ligger i kjelleren i Sportshytta.

Vel møtt!
Skytterhilsen fra

Søndre Land Skytterlag

Opland skyttersamlag

